
Studiul 21 

Pustiirea Babilonului 
 

 

 
,,Vai de tine, pustiitorule, care totuși n-ai fost pustiit; care jefuiești, şi n-ai fost jefuit 

încă! După ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit şi tu, după ce vei isprăvi de jefuit, vei fi 

jefuit şi tu.” (Isaia 33:1) Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţ i va întoarce 

la fel răul pe care ni l-ai făcut! (Psalm 137:8) 

După cum Babilonul antic – puterea care a adus pustiirea Ierusalimului şi a 

templului lui Solomon – a fost la rândul lui pustiit mai apoi, la fel şi puterea despre care 

profeţia spune că va face pustiiri de necrezut (Dan. 8:24) este sortită pustiirii. Despre 

Babilonul cărţii Apocalipsa ni se spune că urgiile ei vor veni într-o zi (Apoc. 18:8) şi că 

va fi pustiită într-un singur ceas (v. 10 ,17 ,19). Judecata asupra Babilonului va veni cu 

siguranţă, iar ultimul apel al milei către poporul lui Dumnezeu care se află încă acolo, îl 

cheamă afară înainte de a fi prea târziu (v. 4-5). O înţelegere clară a acestei solii de cea 

mai înaltă însemnătate implică o corectă înţelegere a identităţii Babilonul mistic, despre 

care vorbeşte cartea Apocalipsei, lucru pe care îl are în vedere și studiul nostru. 

Un sistem religios universal  

1. De ce nu stă în picioare interpretarea care identifică Babilonul din Apocalipsa 
cu cetatea refăcută a Babilonului antic? Isaia 13:19-21  

El nu va mai fi ____________, nu va mai fi niciodată ____________ în el.  

NOTĂ: Refacerea literală a Babilonului nu este posibilă, pentru că Dumnezeu a 

spus că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.  

2. Care este sursa numelui Babilon? Geneza 10:9-10; 11:5-9  

[…] a fost numită ___________ căci acolo a încurcat Domnul __________ 

întregului pământ […].  

NOTĂ: După potop, oamenii L-au defăimat pe Dumnezeu și au sfidat făgăduința 

Sa că nu va mai distruge pământul printr-un alt potop (Gen. 9:11), începând 

construirea unui turn care să fie atât de înalt încât să le poată oferi protecție față de 

amenințarea apelor unui astfel de cataclism. În replică, Dumnezeu le-a încurcat 

limbile, adică a creat mai multe limbaje, astfel încât oamenii nu s-au mai înțeles în 

vorbire. Din acea zi, numele de Babel sau Babilon a fost dat pentru confuzie. 

Vechiul Babilon a devenit originea şi centrul unui sistem religios fals prin care 

Satana a adus confuzie, şi a stat în opoziție cu Cel Atotputernic şi cu adevărul Său.  

3. Din câte părţi este format la sfârşit Babilonul? Apoc. 16:19  

Apocalipsa 17:7-18; 18:9-19:4 
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Cetatea cea mare a fost _______________ în ________ părți […].  

NOTĂ: Alianța mondială religioasă, politică și economică, ce persecută poporul lui 

Dumnezeu prin impunerea semnului fiarei, este separată după plaga a cincea. 

Această alianţă este formată de balaur, fiară și profetul mincinos (Apoc. 16:13-14). 

Am văzut însă deja că balaurul a dat puterea lui şi scaunul lui de domnie fiarei 

(Apoc. 13:2) și profetul mincinos de asemenea face ca pământul şi locuitorii lui să 

se închine fiarei (v. 12, vezi şi Apoc. 19:20). Am putea spune, într-un fel, că figura 

cea mai importantă în această întreită alianță este fiara a cărei rană de moarte fusese 

vindecată, adică antihristul (vezi studiul 15). 

4. Prin ce simboluri descrie Dumnezeu Babilonul? Apoc.17:1-5  

[…] o ______________ șezând pe o ____________ […].  

NOTĂ: Dumnezeu descrie Babilonul ca pe o desfrânată mergând pe o fiară. În 

consecință, deși strâns legate una de alta, Babilonul nu este tot una cu fiara. Fiara 

reprezintă puterea politică (Daniel 7:17 ,23), desfrânata reprezintă biserica decăzută 

sau religia falsă (Ez. 23:2-21). Astfel, întreita alianță are o fațetă politică și una 

religioasă. Fațeta religioasă cuprinde spiritismul (balaurul), catolicismul (fiara) și 

protestantismul decăzut (proorocul mincinos). Atunci când icoana fiarei este 

formată, biserica – puterea religioasă, ajunge să controleze treburile statului exact 

la fel ca în evul mediu – de aici imaginea desfrânatei care călărește fiara. 

5. Cum este numit în Apocalipsa Babilonul cel Mare? Apoc.17:5  

[…] mama ____________________ […].  

NOTĂ: Aici găsim simbolul unei mari entități religioase ce cuprinde mama şi 

fetele ei. Marea Biserică Romană pretinde ea însăși a fi biserica-mamă. Fetele ei 

sunt cele care au ieșit din sânul acesteia, luând cu ele o parte din învățăturile 

Romei. În momentul când aceste biserici au înălțat propriile crezuri mai presus de 

Biblie, ele nu au făcut altceva decât să calce pe urmele mamei. Astfel, numele 

Babilon este un nume de familie care include atât mama, cât și copiii.  

6. Cum descrie Dumnezeu fiara în Apocalipsa 17:8?  

[…] fiara _______, ______ mai este și va __________.  

NOTĂ: Această misterioasă frază: fiara era, nu mai este și va veni, se referă la 

papalitate, ca entitate politică, în diferitele ei perioade de timp. În capitolul 17, ne 

este relatat cum profetul Ioan este purtat în viziune într-o perioadă specifică de timp 

când alianța biserică – stat (femeie – fiară) există, însă este făcută în ascuns, fiind în 
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afara legii datorită influenței revoluției franceze. De aceea Ioan este dus de Duhul 

în pustie pentru a i se prezenta acest lucru, pustia fiind și locul unde adevărata 

biserică a lui Dumnezeu a fost ocrotită în timpul celor 1260 de ani, atunci când se 

afla în ilegalitate (Apoc.17:3; 12:6). Astfel, ținând cont că așezarea specifică sau 

încadrarea în timp din versetul 8 are loc imediat după persecuția papală din 

Apoc.17:6, sugerăm următoarea interpretare: 

  A FOST – timp de 1260 de ani papalitatea a avut stăpânirea (Apoc. 13:5-7.);  

 NU MAI ESTE – timpul în care papalitatea rănită de moarte fiind, și-a 

pierdut puterea politică iar papa a încetat să mai fie conducător de stat (Apoc.13:3);  

 VA SĂ VINĂ – timpul ultimelor zile, începând din momentul în care papa 

recapătă Vaticanul (care este recunoscut de acum ca stat suveran) și astfel rana de 

moarte este vindecată. Perioada aceasta culminează cu momentul când cei 10 

împărați îi dau puterea fiarei pentru o oră (Apoc.13:3; 17:12-13).  

7. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munți? Apoc. 17:9-11  

Cele șapte _____________ sunt șapte munţi, pe care sade ___________.  

NOTĂ: Un munte în profeție reprezintă un împărat sau o națiune (Ieremia 51:24-

25). Sistemul lui Satana de închinare contrafăcut a existat de când există Babilonul 

și a fost susținut de marile guverne ale lumii. Încă o dată, încadrarea în timp a 

evenimentelor din Apocalipsa 17 trebuie să fie după cei 1260 de ani de persecuție 

papală, când fiara nu mai este (v. 8). Începând cu Babilonul antic, succesiunea de 

împărății pe care profeția biblică (fiind confirmată și de istorie) o prezintă, arată 

astfel:  

Cinci sunt căzute:  

1. Babilon; 2. Medo-Persia; 3. Grecia; 4. Roma; 5. Papalitatea (în cei 1260 

de ani);  

UNA ESTE (versetul 10):  

6. S.U.A. – fiara a II-a din Apocalipsa 13; 

N-A VENIT ÎNCĂ (versetul 10):  

7. Icoana fiarei (sistemul politico-religios instituit de noua ordine mondială);  

AL 8-LEA ÎMPĂRAT, DIN NUMĂRUL CELOR 7 (versetul 11):  

8. Vaticanul (în timpul celor 10 coarne unite).  
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8. Pe cine reprezintă cele zece coarne? Apoc. 17:12  

Cele zece __________ […] sunt zece ___________________ […].  

NOTĂ: Cele zece coarne sunt acelea care, împreună cu fiara (antihristul), aduc 

pustiirea Babilonului mistic (v. 16). Profeția ne spune clar că până la data aceasta 

(perioada celui de-al șaselea împărat – S.U.A.), acești zece nu au primit împărăția. 

Ei vor domni la sfârșit împreună cu antihristul o perioadă scurtă de o oră profetică, 

adică 15 zile, potrivit principiului de interpretare 1 zi=1 an (Ez. 4:6). În acest timp 

scurt însă, ei aduc la îndeplinire sentința lui Dumnezeu asupra Babilonului, 

pustiindu-l (compară v. 12 cu Apoc. 18:10 ,17 ,19). Câteva detalii suplimentare 

privind identitatea celor zece coarne pot fi găsite la Anexa F. 

Un ultim apel înainte de a fi prea târziu 
9. Care este chemarea lui Dumnezeu privind Babilonul? Apoc.18:4  

«_______________ din mijlocul ei, poporul _______ […]!»  

NOTĂ: Porunca acesta este adresata poporului lui Dumnezeu care se află în 

bisericile care au respins Legea lui Dumnezeu, biserici care nu vor accepta să se 

reformeze. Ele vor primi cele șapte plăgi de la sfârșit și apoi vor fi distruse. Astfel, 

Dumnezeu poruncește poporului Lui să iasă afară înainte de căderea plăgilor.  

10. Ce argumente sunt aduse în susținerea acestei chemări? Apoc.18:2-5  

Babilonul este prezentat precum:  

a. locuință a ___________________________.  

b. o închisoare a oricărui _____________________.  

c. păcatele ei au ajuns până la ________________________.  

d. Dumnezeu Și-a adus aminte ________________________.  

e. neamurile au băut din ______________________________.  

f. împărații pământului au____________________________.  

g. să nu fiți părtași la ________________________________.  

h. ca să nu fiți loviți cu ________________________________. 

11. Ce spune Isus despre oile Lui? Ioan 10:16  

[…] și pe acelea trebuie să le ________. Ele vor __________ de 

__________ Meu și va fi ____________ turmă și _______ Păstor.  

NOTĂ: E clar că majoritatea copiilor lui Dumnezeu se află astăzi în Babilon. Isus 

spune însă: Oile Mele aud vocea mea și Îmi urmează (Ioan 10:27). 
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